
BOHUS. Eka Chemicals 
ska enligt beslut i Mil-
jödomstolen sanera 
två markområden och 
bygga en skyddsbarriär 
längs älvkanten.

För att säkerställa 
vilken saneringsmetod 
som lämpar sig bäst 
har företaget inlett en 
provsanering.

– I maj ska vi pre-
sentera en plan för 
myndigheten hur 
domen ska verkställas 
och sedan har vi 15 år 
på oss att genomföra 
åtgärderna, säger Marii 
Engberg, platschef på 
Eka i Bohus.

Det var i slutet av maj 2011 
som Högsta Domstolen be-
stämde att inte ta upp Eka 
Chemicals överklagan. Det 
betyder att miljödomen från 
november 2010 ligger fast. 
Den innebär att företaget 
bland annat ska uppföra en 
skyddsbarriär längs fabriks-
områdets älvkant och sanera 
två utpekade markområden. 
Det ena ligger söder om Eka 
och har använts för utfyll-
nadsmassor, det andra är om-
rådet där den tidigare klorfa-
briken låg. För att veta vad 

marken innehåller, hur föro-
renad den är, samt hur man 
bäst ska ta hand om de histo-
riska föroreningarna har Eka 
Chemicals inlett en omfat-
tande provsanering.

– Det krävs enormt mycket 
planering och projektet är av-
ancerat. All tillgänglig exper-
tis är inkopplad, både våra in-
terna resurser och en hel del 
konsulter arbetar med att ta 
fram en genomförandeplan. 
En tidigare 
kalkyl visade 
att åtgärder-
na kommer 
att kosta runt 
450 Mkr, men 
den siffran får 
vi säkert juste-
ra uppåt, säger 
Marii Eng-
berg.
Miljödomen 
är historisk 
och har varit 
föremål för 
många dis-
kussioner. Eka 
C h e m i c a l s 
överklagade så 
långt det gick, 
men har nu ac-
cepterat fakta.

– Vi har 
varit kritiska 
till att vi tving-

as sanera marken där det idag 
pågår verksamhet. Det gör 
arbetet särskilt svårt. Skydds-
barriären längs älvkanten 
har vi inga synpunkter på. 
Den är viktig med tanke på 
översvämningsrisken och det 
faktum att Göta älv är Göte-
borgs dricksvattentäkt, säger 
Marii Engberg.
Provsaneringen är förhopp-
ningsvis klar i januari och 
utgör då en viktig del i det för-

slag till plan som Eka Chemi-
cals kommer att lämna in till 
Miljödomstolen i maj. Däref-
ter väntar beslut om hur sa-
neringen ska genomföras och 
hur barriären ska byggas.
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LEDIGA TJÄNSTER

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 24/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Eka Chemicals 
provsanerar marken
– I maj startar genomförandet av miljödomen

Miljödomstolens beslut från november 2010 innebär att Eka Chemicals ska bygga en skyddsbarriär längs älvkanten för att 
skydda Göta älv tillika Göteborgs vattentäkt. Företaget ska också sanera två markområden.

Foto: Göran Andersson, Eka Chemicals

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdag 25 januari kl. 18.30 -21.00 
Östra Roten, kommunhuset
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Anmäl dig senast 23 januari till 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Varmt välkommen!
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LILLA EDETS KOMMUN

VI SÖKER NU
Servicetekniker som kan arbeta 
självständigt, gillar kundkontakt och är 
serviceminded. Bil ingår i jobbet och 
den sociala kompetensen är mycket 
viktig för tjänsten. Göta Älvdalen och 
Göteborgsområdet är arbetsplatsen och 
uppdragen är mindre entreprenader.

För mer info
Janne 0706-33 43 90 • janne@jio.se

JiO Eltjänst startade 1990  
och vi är idag 19 medarbetare.  
Vi är verksamma i Götaälvdalen 
och Göteborgsområdet. Service, 
entreprenad samt styr & regler  
är våra verksamhetsområden.

Sedan 1/11-11 ingår ÄIAB  
i företaget. Här bedrivs arbete  
inom industriell installation.


